CURRICULUM EMPRESARIAL
A Proofing Parceria nasceu para apoiar o gestor ou o empresário na administração do negócio.
A Proofing escuta você! E... ajuda a resolver.
Ajudamos a identificar os problemas, os gargalos, bem como entender seus desejos e metas.
Nosso diferencial
É a flexibilidade de carga horária para os serviços.
A complexidade e a frequência do atendimento definirão o valor do serviço.
Que serão previamente conhecidos. Sem acréscimos posteriores ou surpresas!!
Como Atuamos
Fazemos a Gestão Terceirizada para seu Negócio através de uma assessoria operacional, trabalhando junto
e presencialmente.
Provemos total apoio na busca e implantação das soluções necessárias para alcançar melhorias, através de:
➢ identificação de facilidades;
➢ análises de dados;
➢ identificação de pontos críticos;
➢ seleção e implantação de sistemas de controle;
➢ geração de novos ou melhoria dos controles e processos.
Somos também um Hub - um conector - de recursos e soluções em necessidades pontuais e/ou
recorrentes.

Áreas de Atuação
➢ Administrativa
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Controladoria;
Acompanhamento e gestão do Plano de Negócio;
Metas e resultados obtidos - kpi - indicadores-chave de desempenho;
Faturamento versus resultado, impacto e incidência de impostos.
Interface com a empresa de contabilidade visando a boa conciliação contábil;
Acompanhamento das obrigações mensais e anuais, trabalhistas e tributárias;

➢ Financeira
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Análise do Posicionamento Tributário.
Planejamento Orçamentário Anual (Budget) - orçado vs real;
Implantação e/ou modernização de Fluxo de Caixa - lançamentos, previsões e históricos;
Contas a Receber - minimização de inadimplências;
Contas a Pagar - controle de prazos e minimização de juros e multas;
Apuração dos Resultados mensais (ou parciais) analisando a obtenção do lucro esperado, no
percentual e tempo de retorno previsto (PAYBACK);

➢ Sistemas de Informação - imprescindíveis para uma gestão de sucesso.
➢ Análise dos sistemas existentes visando melhorias e implementações;
➢ Identificação e implantação de sistemas de controle adequados ao negócio, seja, financeiro,
administrativo, projetos, compras, estoque, frente de loja e outros;
➢ Treinamento, documentação do processo de uso e tratamento dos dados.

Nossa filosofia
Olhar o negócio "de fora", sem estar envolvido direta ou emocionalmente nos processos de venda, compra, inovações
e implantações, faz enxergar mais facilmente as falhas, tornando mais fácil a análise e a crítica construtiva.
www.proofing-parceria.com.br

-

pag 1 de 2

CURRICULUM EMPRESARIAL
➢ Presença, Marketing Digital & Design
➢
➢
➢
➢

Coordenação, estruturação e desenvolvimento de website e e-commerce;
Técnicas de SEO (otimização para os mecanismos de busca);
Otimização nas redes sociais - SMO;
Utilização das estratégicas do Inbound / Outbound Marketing e Email Marketing;

A Proofing é a parceria ideal quando seu negócio precisa de reforço na gestão por tempo parcial e/ou
num problema específico.

Nossos Resultados

Depoimentos facebook

Mantemos em nosso site uma seleção de alguns serviços
executados de forma a ilustrar nossa atuação em diferentes
áreas e soluções.
Acompanhe em
https://proofing-parceria.com.br/resultados/

16 março 2019

Equipe
SILVIA AVILA - ENGENHEIRA ELETRÔNICA E DESIGNER
Larga experiência na área tecnológica. Forte experiência no
relacionamento com cliente, administração financeira, gestão da
área comercial, modelos de negócios e gestão de equipes. Sólidos
conhecimentos em implantação de negócios digitais
(e-commerces), marketing digital, redes sociais e design.

Linkedin
RENATA BORGES - ADMINISTRADORA DE EMPRESA E
COMERCIAL
Área Administrativa e Financeira e de Vendas. Gerenciamento de
empresa, coordenação de equipe administrativa, controle de
manutenção, compra de suprimentos, arquivamento de
documentos e controle de documentos fiscais. Suporte comercial
para equipe de vendas, análise crítica dos Contratos e Pedidos de
Venda.

Linkedin

Contatos
Silvia Avila - (21) 99127-4962
Renata Borges - (21) 98484-2002
Email: adm@proofing-parceria.com.br
Website: https://proofing-parceria.com.br/
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/proofing-parceria/
FB: https://www.facebook.com/ProofingParceriaAdministrativa

Em 2018 contratei a Proofing para me
assessorar na identificação, análise,
contratação e implantação de duas
ferramentas fundamentais para a gestão e
controles financeiros de minha Corretora de
seguros #soulseguros.
Após semanas analisando prestadores de
serviços e produtos me apresentaram as
soluções ideais, prezando sempre pelo Custo
X Benefícios que teríamos.
O trabalho delas foi de excelência e
fundamental para este momento da empresa.
Hoje tenho a proofing como uma área
financeira terceirizada que entende
perfeitamente nossas necessidades, processos
e controles. Além da capacidade técnica,
quero ressaltar que Renata Borges e Silvia são
grandes profissionais.
Aproveito para agradecer as duas pelo
trabalho e dedicação à minha empresa e
equipe. <Graziella Castilho>

26 fevereiro 2018
Recomendo para organização financeira,
inovações administrativas, apoio e
acompanhamento de gestão! Excelentes
idéias para gestores. <Adriana Ferreira>

3 março 2018
A minha empresa contratou a Silvia/Proofing
para consultoria e suporte em marketing
digital. Rapidamente constatamos a evolução
nos processos de vendas e de informação ao
cliente, com excelentes feedbacks. A vontade
de fazer o melhor e o compromisso conosco
de fato foram surpreendentes. Eu recomendo
sem pestanejar os trabalhos da Proofing.
<Sergio Eng>

3 julho 2017
Uma nova empresa para novos tempos e
novas relações de trabalho. <Sandra Faillace>

Nossa filosofia
Olhar o negócio "de fora", sem estar envolvido direta ou emocionalmente nos processos de venda, compra, inovações
e implantações, faz enxergar mais facilmente as falhas, tornando mais fácil a análise e a crítica construtiva.
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